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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1392 زمستان، چهارمجلد دوم، شماره 
http://japu.gau.ac.ir  

  
 پاشی صبحگاهی روي عملکرد رشد کپورماهیان پرورشی آهکثیر أبررسی ت

 
 2نژاد نوشین مهدي*و  2، احمدرضا احمدي1پور رضا ایمانمحمد

  گرگان، نابع طبیعیم دانشگاه علوم کشاورزي و ،گروه شیالت دانشیار1
  گرگان منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزي و، گروه شیالت دکتريدانشجوي 2 

 15/12/1391تاریخ پذیرش:  ؛ 27/3/1391تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده
طی این مطالعه اثر آهک پاشی صبحگاهی روي عملکرد رشد کپورماهیان پرورشی در منطقه  در

گرم  میلی 750دهی  آهک -1(تیمار  3هکتاري انتخاب و به  3تخر اس 9ابتدا دیکجه گنبد بررسی شد. 
در گرم در لیتر) تقسیم شد.  میلی 1750 یده آهک -3 ،گرم در لیتر میلی 1250دهی  آهک -2در لیتر، 

مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان دوره  ها یماهانجام و رشد  برداري نمونه انفواصل معین از ماهی
با توجه به نتایج، گیري شد.  اندازه) و کل تولید هر استخر (کیلوگرم گرم)زن (پرورش، میانگین و

نرخ  و )P>05/0(و کپور معمولی  )P>01/0(داري روي وزن نهایی ماهی فیتوفاگ  اثر معنی یپاش آهک
وزن نهایی و نرخ رشد کپور  و 2وزن نهایی فیتوفاگ در تیمار  داشت. )P>05/0(رشد کپور معمولی 

 تواند یمدهی استخرهاي کپورماهیان  بنابراین آهکبیشتر بودند.  ها گروهنسبت به سایر  1 در تیمار
  عملکرد رشد فیتوفاگ و کپور معمولی شود.بهبود باعث 

  
  ، پرورشپاشی کپور ماهی، رشد، آهک :کلیدي هاي واژه

 
  

                                                
 n.mehdinejad@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
علت  که به شوند یمدر حال پرورش دنیا محسوب  يها گونه نیتر مهمکپور ماهیان پرورشی از 

درصد  50برخوردارند و بیش از  يا ژهیوصرفه اقتصادي و طعم مناسب در اغلب کشورها از اهمیت 
از سطوح پایین زنجیره کپور ماهیان علت استفاده  . بهدهند یمتولیدات آبزیان را به خود اختصاص 

، ها يماریببرابر  مقاومت درو رشد باال، تحمل تغییرات زیاد کیفیت آب و بازماندگی غذایی، 
پرورشی این ماهیان در دو منطقه معتدل و گرمسیري پیشرفت قابل توجهی داشته است  يها ستمیس

  .)1995(کستمونت، 
که از چین آغاز  )1982یک روش سنتی پرورش ماهی در آسیا است (لین، اي پرورش چند گونه

غذایی متفاوت  يها ستگاهیزبا  ها گونه شده و با پرورش بیگ هد، فیتوفاگ، آمور، کپور معمولی و دیگر
). این روش با معرفی کپور ماهیان چینی در تعداد زیادي از کشورها 1987پیوسته شده است (چنگ، 

  ).1990ش یافته است (میل اشتاین، براي کنترل کیفیت آب و افزایش تولید ماهی گستر
نیاك، نیترات، نیتریت، قلیائیت و ، اکسیژن، آموهدایت الکتریکیعوامل فیزیکوشیمیایی آب مانند 

پرورش  جهتهمین دلیل  ثرند و بهؤسختی در حاصلخیزي استخرهاي پرورشی کپور ماهیان م
2000(هیوت،  ردیگ یمآمیز کپور ماهیان پرورشی، کیفیت آب تحت مدیریت کامل قرار  تموفقی.(  

کف استخر بین دو  دهی، خشک کردن ترین عمل انجام شده در مدیریت کف استخر، آهک معمول
  ).1995؛ بوید، 1960(وارتز،  باشد یمفصل برداشت و برداشت رسوب از کف 

، ردیگ یمثیر قرار أکیفیت آب در استخرهاي آبزي پروري توسط تبادل مواد بین خاك و آب تحت ت
دهی، رشد و تولید ماهی در  طور واضح ارتباطات بین کیفیت خاك کف، آهک اما مطالعات کمی به

  ).1995(بوید،  اند کردهرها را بررسی استخ
دهی در استخرها از جمله عواملی است که باعث تغییراتی در میزان عوامل یونی بدن ماهی  آهک

  ).2004خواهد شد (وورنین و همکاران، 
. شود یم) 1990پاشی باعث افزایش رشد در ماهیانی مثل کلمه و سوف (رایتانیمی و راسک،  آهک

و زنده  کنندمیآبی در یک سري شرایط محیطی ویژه و خوب به بهترین شکل رشد هاي  همه ارگانیزم
  ).1998(بوید،  مانند یم
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اسیدي،  يها خاكپرورش ماهی با  هايکاربرد سنگ آهک (کلسیت یا دولومیت) در استخر
 ها را افزایش خواهد داد. فیتوپالنکتون ژهیو بهفسفر اولیه براي گیاهان  و موجودیت مواد غذایی

و براي رشد سریع و بقاي ماهی در  باشند یمها پایه زنجیره غذایی در استخرها  فیتوپالنکتون
ورزشی و استخرهاي تجاري که ماهیانی در اندازه کوچک جهت صید استخرهایی با پرورش ماهی 

هدف از اجراي این طرح مدیریت  ).2006، ضروري هستند (الزور و همکاران، کنند یمتولید 
پاشی روي عملکرد   ثیر آهکأستخرهاي کپورماهیان براي حفظ تولید باال و پایدارو بررسی تدهی ا آهک

  .باشد یمرشد کپور ماهیان 
  

  ها روشمواد و 
 در مرکز پرورش ماهیان گرمابی شرکت کشاورزي و دامپروري ران که در گنبد پژوهشاین 
  گرفت. غرب گنبد، ابتداي روستاي دیکجه) واقع شده انجام 16(کیلومتر 
متر) در منطقه دیکجه گنبد انتخاب شد. در تمام استخرها  2هکتاري (با عمق  3استخر  9ابتدا 

طور یکسان صورت گرفت. این عملیات شامل تخلیه آب و خشک کردن  سازي استخر به عملیات آماده
بگیري پاشی، شخم یا دیسک زدن، افزودن کود پایه و آ استخر، انجام مرمت و تعمیرات الزم، آهک

). آب استخرهاي پرورشی از اواخر مهر ماه تا پایان اسفند ماه که فصل 1378استخرها بود (هدایت، 
تن در هکتار جهت  1میزان  پاشی به صید گردید. آهک ها آنعرضه ماهی به بازار است، تخلیه و ماهیان 

ر و قورباغه و رفع از بین بردن کامل موجودات مضر از جمله تخم و نوزاد انواع ماهیان هرز، ما
عنوان کود در  خاك و آب و همچنین به pHمختلف و نیز جهت ایجاد تعادل و تنظیم  يها یآلودگ

  ).1382کار گرفته شد (هدایت،  استخر به
طور یکنواخت درکف استخر  تن کود حیوانی در هکتار بود که به 5تا  3میزان کوددهی بر مبناي 

ده شده سچی دیسک طبق شرایط استخر ازکودهاي شیمیایی پراکنده شد و با توجه به عمق مشاه
  ).1382استفاده گردید (هدایت، 

 صورت گرفت. 1جدول  هاساس میانگین در هکتار با توجه ب ترتیب ماهیدار کردن استخرها بر
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  کتاربیگ هد معرفی شده در هر ه و و تعداد ماهیان کپور، فیتوفاگ ، انحراف معیارمیانگین وزن (گرم) -1 لجدو
  بیگ هد  فیتوفاگ  کپور متغیر
  190  2852  400 تعداد
  0/68±3/0  0/88±5/0  0/45±2/0 وزن

    
بار  3میزان  در فواصل معین (هر ماه یکبار) در هر استخر از آب و ماهی (توسط تور پره) به

ر مورد بررسی قرار گرفت. د ها یماهگیري انجام شد. شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و رشد  نمونه
 )(کیلوگرم پایان دوره پرورش و هنگام برداشت ماهی، میانگین وزن (گرم) و کل تولید هر استخر

 .گیري شد اندازه
  

 -W1 GR=(W2( (t2-t1)/                                                             : با استفاده از فرمول رشد نرخ

  
  .باشد یمطول دوره رشد = T1 - T2وثانویه  وزن =W 2 وه وزن اولی =W1 محاسبه گردید که

. سه سطح صورت کامال تصادفی و در قالب طرح کامال تصادفی بود برداري بهشیوه نمونه
عنوان تیمار (متغیر  گرم در لیتر بهمیلی) 3(تیمار  1750و  )2(تیمار  1250، )1(تیمار  750دهی آهک

توسط آنالیز واریانس یکطرفه با  α=05/0ه در سطح عنوان متغیر وابست رشد به يها نیانگیممستقل) و 
  یکدیگر مقایسه شدند.

  
  نتایج

پاشی  مختلف مربوط به هر استخر در تیمارهاي آهک يهايبردار دست آمده طی نمونه هاطالعات ب
  .تدر جداول زیر آورده شده اس
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، بیگ ي وزن نهایی ماهی فیتوفاگها نیانگیمآنالیز واریانس و مقایسه  روي وزن نهایی ماهیان آهک پاشی اثر -2ل جدو
 پاشی در تیمارهاي آهک هد و کپور معمولی

مجموع مربعات   متغیر
)s.s(  

  درجه آزادي
)df(  

میانگین مربعات 
)M.S.(  

محاسبه شده 
)F(  

دار  سطح معنی
)Sig(  

  003/0  93/17  78/3034416  2  00/6068834  تیمار
      00/169266  6  00/1015596  تکرار
        8  00/7084430  کل

  20/0  16/2  78/85277  2  60/170555  تیمار
      44/39444  6  70/236666  تکرار
        8  20/407222  کل

  05/0  81/4  33/111433  2  70/222866  تیمار
      56/23155  6  30/138933  تکرار
        8  00/361800  کل

  3تیمار   2تیمار   1تیمار   متغیر
  a73/57±22/1618  a72/358±67/913  b01/613±22/618  وزن نهایی (گرم) فیتوفاگ

  a75/152±33/933  a29/13200±00/1850  a34/278±00/1550  (گرم) بیگ هد نهاییوزن 

  a07/202±33/983  ab50/136±67/756  b00/100±00/600  وزن نهایی (گرم) کپور معمولی
میـزان   دهـی بـه   آهـک  -3ر در لیتـ گـرم   میلـی  1250میـزان   دهـی بـه   آهک -2ر گرم در لیت میلی 750میزان  دهی به آهک -1

  گرم در لیتر میلی 1750
  )P≥05/0( باشد یم تیمارهادار بین  حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

  باشندمی ±صورت میانگین و انحراف معیار  ها به داده
  

شت و آهک روي وزن نهایی ماهی فیتوفاگ دا )P>01/0(داري  پاشی اثر معنی هکآ 2طبق جدول 
 750گرم در لیتر باعث افزایش وزن نهایی ماهی فیتوفاگ نسبت به تیمارهاي  میلی 1250میزان  پاشی به

روي وزن نهایی  )P>05/0(داري  پاشی اثر معنی بر لیتر آهک شد. همچنین آهک گرم میلی 1750و 
وزن نهایی ماهی نسبت گرم در لیتر باعث افزایش  میلی 750میزان  پاشی به کپور معمولی داشت و آهک

داري روي وزن  پاشی اثر معنی طبق جدول آهک .گرم بر لیتر آهک شد میلی 1750و  1250به تیمارهاي 
  .)P<05/0(نهایی ماهی بیگ هد نداشت 
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  پاشی در تیمارهاي آهک معمولی، بیگ هد و کپورنرخ رشد ماهی فیتوفاگ يها نیانگیمآنالیز واریانس و مقایسه  - 3ل جدو 

  یرمتغ
مجموع مربعات 

)s.s(  
  درجه آزادي

)df(  
میانگین مربعات 

)M.S.(  
محاسبه شده 

)F(  
دار  سطح معنی

)Sig(  
  17/0  35/2  10/12  2  21/24  تیمار
      15/5  6  91/30  تکرار
        8  12/55  کل

  25/0  76/1  63/4  2  27/9  تیمار
      62/2  6  76/15  تکرار
        8  03/25  کل

  05/0  83/4  45/3  2  90/6  تیمار
      71/0  6  28/4  تکرار
        8  18/11  کل

  3تیمار   2تیمار   1تیمار   متغیر
  a03/2±34/7  a99/1±58/4  a70/2±43/3  نرخ رشد (گرم در هر روز) فیتوفاگ
  a22/2±46/7  a73/0±89/9  a54/1±22/8  نرخ رشد (گرم در هر روز) بیگ هد

  a12/1±21/5  ab76/0±95/3  b55/0±07/3  مولیمعکپور ) نرخ رشد (گرم در هر روز
میـزان   دهـی بـه   آهـک  -3ر گـرم در لیتـ   میلـی  1250میـزان   دهـی بـه   آهک -2ر گرم در لیت میلی 750میزان  دهی به آهک -1

  گرم در لیتر میلی 1750
  )P≥05/0( باشد یم تیمارهادار بین  حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

  باشندمی ±معیار صورت میانگین و انحراف  ها به داده

  
 داري روي نـرخ رشـد مـاهی فیتوفـاگ و بیـگ هـد نداشـت        آهک پاشی اثر معنـی  3طبق جدول 

)05/0>P(داري  پاشی اثر معنی . اما آهک)05/0≤P(       روي نرخ رشـد مـاهی کپـور معمـولی داشـت و
و  1250گرم در لیتر باعث افزایش نرخ رشد ماهی نسـبت بـه تیمارهـاي     میلی 750میزان  پاشی به آهک

  گرم بر لیتر آهک شد. میلی 1750
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  بحث
پاشی یک عمل گسترده در آبزي پروري است که از قرون وسطی انجام شده است (فیهان،  آهک

) و از فرایندهاي مهمی است که در مناطق زیادي از جهان در رابطه با آبزي پروري انجام 2003
؛ 2002(سامنر و یامادو،  باشد یمها  یونو افزایش حاللیت  pHفزایش اپاشی  . اهداف آهکشود یم

  ).2003ویدال و همکاران، 
 pHدر زمان خشک کردن استخر به تعویق بیفتد که باعث کاهش  تواند یمپاشی استخرها  آهک

دهی سنگین بعد از این دوره اثر معکوس و ناسازگاري روي  . بنابراین، آهکشود یم 7خاك به زیر 
دهی صورت نگیرد و فاکتورهاي  اگر آهک. )1995هد داشت (بوید، کیفیت خاك و تولید ماهی نخوا

که  افتد یممحیطی در شرایط مناسبی براي ماهیان نباشند، کاهش تراکم و رشد ماهی در استخر اتفاق 
ثیر غیرمستقیم کاهش اشتهاي أعلت آن اثر مستقیم استرس فیزیولوژیکی، افزایش نرخ متابولیک و یا ت

؛ راسلند و 1986(سادلر و تورنپنی،  باشد یمتن ذخیره غذایی در محیط ت گشخاصی ماهی و بی
  ).1990همکاران، 

و براي سالمت  شوند یمهاي کلسیم و منیزیوم موجود در آهک باعث افزایش سختی آب  یون
  ).2006تعداد زیادي از موجودات آبزي ضروري هستند (الزور و همکاران، 

) گزارش کردند که دي اکسید 1996ارگریوس و برانسون () و همچنین ه1992وارتز و داربارو (
ثیر زیادي روي حاصلخیزي أت توانند یمو  باشند یم، قلیائیت و سختی با یکدیگر در ارتباط pHکربن، 

دهی در  استخر، سطح استرس و سالمتی ماهی، موجودیت اکسیژن و سمیت آمونیاك داشته باشند. آهک
عث جلوگیري از بروز چنین مشکالتی در  آبی با يها طیمحرخه در واقع با به جریان انداختن این چ

 تر مشکلماهی و افزایش رشد خواهد شد. کاربرد آهک در استخرهایی که از مملو از ماهی هستند 
  ).2006ام گیرد (الزور و همکاران، بدون هیچ ضرري انج تواند یماست، اما 

باعث بهبود شرایط  یکل طور بهاستخرها  دهی این است که آهک باشد یمچیزي که اینجا مطرح 
دهی باعث افزایش رشد ماهی خواهد  محیطی، آهکبهبود شرایط بنابراین در نتیجه ، گردد یممحیطی 

  ).2007شد (روي و همکاران، 
باعث افزایش رهاسازي ماده غذایی فسفر در استخرها و در نتیجه ازدیاد  تواند یمپاشی  آهک

دهی با رشد در ماهی  دلیلی بر ارتباط بین آهک تواند یمبنابراین )، 2000ورام، ها گردد (ا فیتوپالنکتون
  .فیتوفاگ باشد
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در استخرهاي پرورشی اثر  بنابراین ،باشد یمدر ضمن ماهی کپور برهم زننده لجن کف استخر 
میل اشتاین و  يها افتهیاساس  ). بر2002(میل اشتاین و همکاران،  بخشد یمدهی را بهبود  آهک

) مشخص گردید که ماهی کپور معمولی نقش مدیریتی در استخرها دارد. پرورش 2002همکاران (
دست آورند. این گونه در واقع،  هسودي دو برابر با معرفی ماهی کپور به استخرها ب توانند یمدهندگان 

لجن)،  (با برهم زدن شود یماز یک طرف باعث افزایش موجودیت مواد غذایی براي فیتوپالنکتون ها 
گفت که  توان یم. بنابراین گردد یمدهی در استخرها  همچنین از طرف دیگر باعث افزایش کارایی آهک

محیط بهتري را فراهم کرده و  توانند یمریزي درست ماهیدار کردن استخرها، پرورش دهندگان  با برنامه
  دازه هزینه کمتري را متحمل شوند.به همان ان

) با 1995دست نیامد. الرسن و هستاگن ( هر ماهی بیگ هد ارتباطی بدهی با رشد د بین نرخ آهک
بیان کردند ) Salmo trutta( يا قهوهآالي  و قزل) Salmo salar(بررسی روي ماهی سالمون آتالنتیک 

ثیر أدر نهایت با توجه به ت از فاکتورهاي متفاوت محیطی در رشد ماهیان اثر دارند. يا مجموعهکه 
دهی استخرهاي  مدیریت آهک ،شی صبحگاهی روي عملکرد و نرخ رشد کپور ماهیانپا دار آهک معنی

  .نظر قرار گیرد مد تواند یمکپورماهیان براي حفظ تولید باال و پایدار، 
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